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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a sdělení o 
odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
 
 

Vážený pane, 

na Ministerstvo financí bylo dne 25. července 2018 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto 
znění: 

"žádost o informaci k projektu financovaného z evropského fondu pro regionální 
rozvoj – č. projektu CZ.1.15/1.1.00/2a.01455 

Stavba byla povolena 29.1.2009 a označena  jako „ II/24426 Benátky nad Jizerou, 
oprava mostku ev.č. 24426-9“ ( dále jako oprava mostku ). Oprava mostku byla 
zkolaudovaná  dne 7.12.2012.  

V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, vás tímto žádám o následující informace: 
 
A) Byla daná stavba financovaná v rámci evropských dotací a města Benátky nad 

Jizerou 
B) V případě financování z evropských dotací jak byla financovaná 
C) Kdy a jak došlo k čerpání evropské dotace. 
D) Kdy a jak došlo k proplacení stavby a na základě čeho  
E) Došlo k vrácení peněz -  peněz z evropských dotací: 
 
K jednotlivým dotazům Vám Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo") sděluje 
následující: 
 
 
Ad A) 
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Jedná se o projekt č. CZ.1.15/1.1.00/2a.01455 „III/24426 Benátky nad Jizerou, 
rekonstrukce“ financovaný z Regionálního operačního programu Střední Čechy 
z evropského fondu pro regionální rozvoj. Žadatelem a zároveň příjemcem dotace 
byl Středočeský kraj. 
 
Ad B) 
Financování projektu proběhlo standardně v poměru 85% z evropských prostředků  
a 15% z národních prostředků. Konkrétně bylo proplaceno 8 233 178,58 Kč 
z evropského fondu pro regionální rozvoj a 1 452 913,87 Kč bylo proplaceno ze 
Středočeského kraje.  
 
Ad C) 
Příjemce předkládá žádost o platbu ve lhůtách stanovených v příslušném právním 
aktu o poskytnutí / převodu podpory, který byl uzavřen mezi poskytovatelem dotace  
a příjemcem. Řídící orgán (ŘO), v tomto případě Regionální rada regionu 
soudržnosti Střední Čechy, provede kontrolu věcné a finanční správnosti žádosti  
o platbu a kontrolu oprávněnosti fakturace, případně další kontroly podle svých 
platných vnitřních postupů. Po provedených kontrolách a schválení žádosti o platbu 
zahrnuje ŘO danou žádost o platbu do souhrnné žádosti o platbu, kterou poté zasílá 
na Platební a certifikační orgán (PCO). Tato souhrnná žádost obsahuje jednotlivé 
žádosti o platbu předložené ŘO příjemci. Po schválení souhrnné žádosti provádí 
PCO platbu z prostředků z rozpočtu Evropské unie na příjmový účet Regionální rady. 
Dotace z prostředků Evropské unie byla poskytovatelem dotace poskytnuta příjemci 
v roce 2013. 
 
Ad D) 
Jelikož o financování této stavby rozhodl ŘO, nemá ministerstvo tyto informace  
k dispozici. Doporučujeme Vám proto obrátit se na ŘO, tedy Regionální radu regionu 
soudržnosti Střední Čechy, se sídlem Karlovo nám. 313/8, 120 00 Praha 2 - Nové 
Město. 
 
Vzhledem k tomu, že se Vaše žádost v tomto bodě nevztahuje k působnosti 
Ministerstva financí, Ministerstvo financí podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) 
Zákona Vaši žádost o poskytnutí informací v tomto bodě  o d k l á d á. 
 
Ad E) 
U tohoto projektu nedošlo k vrácení evropské dotace.  
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